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Sta|owa Wola, 24 września 2008 r.
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DECYZJA

Na podstawie:
r drt, 122 ust.1 pkt 3 w związku z art.9 ust.2 pkt 1 lit.b, art. 123 ust' 2 , art. 127 ust.5

oraz art.135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. " Prawo wodne " (tekst jednolity
Dz'U. z 2005 r. Nr 239 poz,2019 - zpoźniejszymi zmianami ),r d[t. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r' Kodeks postępowania administracyjnego
( Dz. U. z 2ooo r. Nr 98, poz, Io71 z póź.niejszymi zmianami ),

na wniosek Wojta Gminy Bojanów z dnia 24 |ipca 2008 r.

orzekam

I' Udzie|am Gminie Bojanów pozwo|enia wodnoprawnego na:

. Przejście rurociqgiem tłocznym sieci kana|izacji sanitarnej HDPE Q 125 mm pod
dnem rzeki Łęg w km 38+365 w miejscowości Stany, gmina Bojanów.

Przejście zostanie wykonane metodą przewiertu sterowanego W rurze osłonowej
HDPE o 250 mm na długości 51,5 m, na głębokości minimum 2,00 m pod istniejącym
dnem rzeki Łęg (rzędna dna rzeki 165,60).

II. Pozwo|enia udzie|a się pod następującymi warunkami:

1. Roboty nalezy wykonać zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym
w czerwcu 2008 r. - autor opracowania mgr inz. Adam Szwed, oraz w oparciu
o projekt budowlany ,,Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany,', według
którego sporzqdzono operat wodnoprawny i wydane będzie pozwolenie na budowę.
Inny sposób wykonania przejścia niz przewiduje projekt budow|any i operat, Wymaga
zmiany pozwolenia wodnoprawnego.
o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót Inwestor powiadomi Starostę
Sta|owowo|skiego oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ,Zarząd
Z|ewni Wisły sandomierskiej'
Wykonane przejście nalezy oznakować poprzez ustawienie w osi rurociągu znaków
ustaIających trasę przekroczenia (słupki zeIbetowe Iub staIowe na obu brzegach
rzeki).
Po zakończeniu robót obiekt nalezy zgłosić do odbioru, zgodnie z obowiqzującymi
nrzonic: m i

Zobowiqzuje się Uprawnionego do:

Zapoznania się z warunkami uzgodnień oraz z istniejącym uzbrojeniem terenu przed
przystąpieniem do realizacji inwestycji.
Wykonywania robót dotyczących przejścia pod nadzorem administratora rzeki'

Wykonania robót zgodnie z warunkami zawartymi w pkt I decyzji i doprowadzenia
do stanu poprzedniego terenu W obrębie prowadzonych robót oraz terenów
przyległych (równoc7eśnie z zakończeniem robot).
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4" Zabezpieczenia przed przypadkołvym skazeniem wody vV r7ece w trakcie reaiizacj!
robóŁ"

5" Utrzymywania we właściwym stanie technicznym wykonanego orzejśc!a.6' Ponoszenia kosztów z tytułt.l odszkodowań wynikłych w związ.t<u z wykonaniem
i eksploatacją obiektu

IV' Zastrzega się prawc nałozenia dodatkowych obowiązków niezbędnych ze względu. na ochronę interesów ludności, gospodarki narodońiej i ochronę środowiska.

V' Niniejsze poz,woIenie w.odnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeńwodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości
i urządzen.

VI. Pozwolenie jest wazne od dnia uprawomocnienia się decyzji.

Nie rozpoczęcie wykonania przejścia projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej
HDPE Q 125 mm pod dnem rzeki Łęg w km 38ł365 w mieiscowości Stany, w terminie2 lat od dnia uprawomocnienia się decyzji spowoduJe wygaśnięcie pozwolenia
wodnoprawnego.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Bojanów zwrocił się w dniu 24 |ipca 2008 r. z wnioskiem o udzie|enie
poz.wo|enia wodnoprawnego na przejście rurociągiem tłocznym sieci kanalizacyjnej HDPE
{ 125 mm pod dnem rzeki Łęg w km 38+365 w miejscowości Stany, gmina aojanów.

Zgodniezart. I22ust. 1pkt3,wzwiązkuzart,9ust.2pkt1|it'bustawyPrawowodne
na wykonanie robót polegających na przejściu rurociągiem sieci kanaIizacji sanitarnej
przez rzekę Wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
Do wniosku załaczono:
- operat wodnoprawny na przejście rurociągiem tłocznym sieci
rzeki Łęg W km 38+365 opracowany W czerwcu 2oo8 r'
mgr inz. Adam Szwed.

kanalizacji sanitarnej
- autor opracowania

- decyzję znak: UA7337/75/a7/oB z dnia 20.o5.20oB r. o ustaIeniu IokaIizacji inwestycjicelu pub|icznego na budowę sieci kanaIizacji sanitarnej dla miejscowości Stany, gm.inL
Bojanów.

W związku Z Wymaganiem zawartym w art, 727 ust. 6 ustawy Prawo wodne, informacjao wszczęciu postępowania wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomościpoprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli i wywieizenie na tablicach ogłoszeń w UrzędzióGminy W Bojanowie oraz W Starostwie Powiatowym W Sta|owej Woli. W związkuz informacjq o WSZczęciu postępowania i zawiadomieniem o zakońćzeniu postępowania
dowodowego nie wniesiono zadnych uwag i wniosków.
Po zapoznaniu się z operatem wodnoprawnym i przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego postanowiono wydać wnioskowane uprawnienie pod warunkami
określonymi w decyzji.
W pkt. I okreś|ono dane techniczne sposobu wykonania przejścia zgodne z projektem
budowlanym.
Nałozone w pkt II i III warunki i obowiązki dotyczqce sposobu rea|izacji wykonania
przejścia mają na celu zagwarantowanie prawidłowości wykonania.
W punkcie V. umieszczono zapis o treści - pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego rea|izacji oraz nie narusza prawa
własności. i uprawnień osób trzecich przysługuiqcych woóec tych nieruchomości
i urzqdzeń, Wymagany art. 123 u. 2 ustawy Prawo wóone.W punkcie VI' umieszczono informację dotyczącą wygaśnięcia pozwolenia
wodnoprawnego, zgodnie z zapisem art. 135 pkt 3 ustawy prawo wodne.
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\A/n har nnrrrr .ś.-^ ^ ^VVUUęL PUwYZsZego orzeczono jak w sentencji

POUCZENIE
od niniejszej decYzji.słuzy prawo odwołania do Wojewody Podkarpackiego zamoim pośrednictwem W terminie 14 dni od daty;e; o1rzymania.

otzymują:
Strony postępowania wg rozdzie|nika w aktach

AROSTY

Wyilziału
ka i Rolnictwa


